
Merhaba Sevgili Çocuklar, 

 

Nasılsınız bakalım 15. buluşmamızdan bu yana? Size bazı malzemeler söylemiştim, 
onları hazırlayabildiniz mi? Boyadığımız yumurta kabuklarına, resim defterine ya da 
kağıtlara, una, suya, büyük bir örtüye, açık renk kaleme, bir küçük kâseye, çay 
bardağı ve çay kaşığına ihtiyacımız olacaktı. Her şeyi hazırlamışsınız, harika. Örtüyü 
serip malzemeleri üzerine koyabilirsiniz. İhtiyacınız olursa büyüklerinizden destek 
istemeyi unutmayın lütfen. 

Eğer hazırsanız sizlerle çok dikkatli olmanızı gerektiren bir oyun oynayarak 
başlayalım. Bunun için malzemelerin biraz uzağında durmanız iyi olur. Bulabildiniz mi 
kendinize malzemelerden uzak bir yer? Harika. Şimdi işaret ettiğim yerleri 
göstermenizi istiyorum. Başlıyorum saymaya. Sağ ayağınız, sağ ayak bileğiniz, sağ 
diziniz, sağ bacağınız, sağ eliniz, sağ gözünüz, sağ kulağınız. Hepsini gösterdiniz 
gerçekten de. Hadi bir de onların eşlerini gösterilim, yani sol taraftakileri. Sol 
ayağınız, sol ayak bileğiniz, sol diziniz, sol bacağınız, sol eliniz, sol gözünüz, sol 
kulağınız. Harika! Hepsini hemen gösterdiniz gerçekten. Şimdi beni çoooookkkk 
dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Hadi hep birlikte ayağa kalkalım. Önce sağ elimizle sol 
kulağımızı tutuyoruz. Eliniz oradayken devam ediyoruz. Sağ ayağımızı havaya 
kaldırıp sol dizimizin üzerine koyuyoruz. Koydunuz mu? Peki şimdi bu şekilde, öne 
doğru iki defa zıplayabilir miyiz? Harika. Hadi eski halimize geri gelelim, yeniden 
başlayalım. Sol ayağımızı arkaya doğru kaldırıyoruz, sol elimizle sol ayak bileğimizi 
tutuyoruz, aynı zamanda sağ elimizi de burnumuzun üstüne koyuyoruz ve sol 
gözümüzü kapatıyoruz. Sadece sol gözümüzü. Peki eski halimize gelip yeniden 
başlıyalım. Sağ elimizi ensemize, sol elimizi sağ dizimize koyuyoruz ve aynı 
zamanda sol ayağımızı da havaya kaldırıyoruz ve sağ gözümüzü kapatıyoruz. Evet, 
sadece sağ gözümüzü. Harika yaptınız gerçekten hepsini, tebrik ediyorum. Hadi 
şimdi bağdaş kurarak yere oturalım. Önce kollarımızı çapraz yaparak kendimize 
şöyle bir güzel sarılalım. Oh, ne güzel sarıldık. İsteyenler gözlerini kapatabilirler 
şimdi. Önce burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz ve yine burnumuzdan veriyoruz. 
Şimdi yine burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz, bu kez ağzımızdan veriyoruz. Hadi 
ellerimizi birbiri sürterek biraz ısıtalım. İyice ısınınca ellerimizi gözlerimizin üstüne 
koyalım. Şimdi kaldırabiliriz ve yavaş yavaş gözlerimizi açabiliriz. Oh, iyi geldi mi? 
Dinlenebildiniz mi? Harika! 

Bu arada dostlarımızdan haberiniz var mı? Ne yapıyorlar acaba? En son zaman 
makinesi ile Atatürk’ü görmek için 1919 yılına gitmişlerdi. Ama dönüşte makinenin 
kapağı açılmamıştı ve kâğıtta olan tekerlemeyi ezberleyip söylemeleri istenmişti. 
Tekerlemeyi ezberleyebildiniz mi? Harika. O zaman haydi büyükanne söylerken ona 
eşlik edin.  

 



Cüce çinici Celali Hoca, 

Gizlice marpuççular içindeki 

Züccaciyecilere gidip 

İçi Çince yazılı cicili bicili cam çubukları 

Cepceğizine indirmiş. 

Ne güzel eşlik ettiniz öyle. Bu sırada zaman makinesinin kapağı da açılmış. 
Takvimde 22 Mayıs 2020’yi, haritada ise Samsun Atakum’daki hazinenin saklı olduğu 
tepeyi işaretlemişler ve kolu çevirmişler. Göz açıp kapayıncaya kadar ancak zaman 
geçmiş ki kendilerini orada buluvermişler. Yemyeşil ve kır çiçekleriyle kaplı bir alanda 
iki tane tepe; bu tepelerin tam ortasına kadar gidip sonra ikiye ayrılan, köprüye 
benzer upuzun ahşap bir yol varmış. Tepeden karşıya baktıklarında ise Karadeniz 
görünüyormuş. Çok güzel bir manzarası varmış buranın gerçekten. Hayran kalmış 
bizimkiler. Aaaa, o da ne? Burada teleferik de varmış. Dostlarımız buna çok 
sevinmişler. Galima neşeyle, “Aşağıya teleferikle inebiliriz.” demiş. Ama Samsunlu 
arkadaşlarımız şaşkınlıkla bakıyorlarmış onlara ve onların neden burada olduklarını 
anlamaya çalışıyorlarmış. Bunu fark eden Tipoti, arkadaşlarına dağda parlayan ışığı, 
zaman makinesini, defterin saklı olduğu sandığı, Lerdüge Tümülüsü’ndeki anahtarı 
ve anahtarın altındaki görev zarfını anlatmış. Bu tepelerde saklı olan kralın 
hazinesinin 65. parçasının kayıp olduğunu ve onu bulma görevinin de kendilerine 
verildiğini anlatmış. Bu kaybolan 65. parça çok değerliymiş. Yine çok şaşkınlarmış 
arkadaşları. Galima sorduğu soru ile arkadaşlarının daha çok şaşırmasına sebep 
olmuş. Galima, “Biz dördümüz hazinesi çalınan kralın yaşadığı tarihe yolculuk 
yapacağız. Siz de bizimle gelmek ister misiniz?” Arkadaşları önce ne diyeceklerini 
bilemeseler de sonrasında kabul etmişler. Pako, cevaptan duyduğu mutluluğu 
havlayıp kuyruğunu sallayarak göstermiş onlara. Ahşap yolun başındaki kapıya hep 
birlikte yürümüşler. Kapı kapalı üzerinde de bir kâğıt asılıymış. Ve şöyle yazıyormuş; 

 

Uzun bir yol, zor bir görev sizinkisi, 

Güçlü ve sağlıklı olmak görevinizin ilki. 

Haydi o zaman kahkaha atmaya başla, 

Sağlığını ve gücünü topla. 

Gelelim ikinci görevinize, 

Unuttunuz bu hazinenin adını, 



Dikkatle birleştirin sayıları. 

Okuyup yazın ismini, 

Çözün şifrenin gizemini, 

Açın kapının kilidini. 

Sayılar da şöyleymiş; 
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“Aaaa, sağlıklı ve güçlü olmak için kahkaha atmak gerekiyormuş. Hiç bilmiyordum 
ama çok hoşuma gitti. Aslında ben hepimizin güçlü ve sağlıklı olmasını çok istiyorum. 
Hep birlikte kahkaha atalım mı? Ne dersiniz?” demiş Tipoti. “Çok güzel olur. Aahh 
keşke biri bizim için ona kadar sayabilseydi. Biz de o sürede yüksek sesle kahkahalar 
atar, güçlenirdik. Sonra dinlenip yeniden başlardık.” demiş Galima. Hiç merak 
etmeyin, ben sizler için ona kadar sayabilirim hem de zevkle. Hatta dinlenmeniz için 
3’e kadar sayıp sonra tekrar 10’a kadar sayabilirim. Ve siz bu şekilde iki kez uzun 
uzun gülmüş olursunuz. Siz gülmeye hazırsanız ben de saymaya başlıyorum.           
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Harika geliyor kahkaha sesleriniz. Hadi şimdi biraz daha sesli 
kahkahalar atın ve herkes duysun kahkahalarınızı. Dinlenmeniz için 3’e kadar daha 
sayacağım. 1,2,3. Kahkahalar başlasın! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Ne kadar güzeldi 
kahkaha sesleriniz, çok sağlıklı ve güçlü geliyordu gerçekten. Sıra ikinci görevimizde; 
bu sayıları birleştirip ne yazdığını bulabildiniz mi? Demek buldunuz onun Amisos 
Hazinesi olduğunu. Harika! Hem buldunuz hem de yazdınız, ha? Çok sevinecek 
dostlarımız. Haydi sözümüzü söyleyip gönderelim dostlarımıza. 

Uç uç Tipoti’ye 

Uç uç Galima’ya 

Uç uç Pako’ya 

Uç uç büyükanneye. 

Kapı açılmış, çok teşekkür ediyorlar size. Köprüye benzeyen, tepelere doğru giden, 
uzun ahşap yolda yürümüşler. Tepelerin yanında yol ikiye ayrılmış. Yolun ortasındaki 
tabelaları gören büyükanne, “Aaaaa, bunlar da tümülüsmüş. Ben onları tepe 
sanmıştım.” demiş. “Az önce de bahsi geçmişti soramadım. Tümülüs ne demek? Ben 
daha önce hiç duymamıştım.” demiş Zeynep. Arkadaşları, “Biz de bilmiyoruz.” 
demişler. “Hiç merak etmeyin hem içeriye girdiğimizde hem de yapılışını 
gördüğümüzde anlayacaksınız.” demiş büyükanne göz kırparak. Önce Kuzey 
Tümülüs yazan yöne gitmişler. Ahşap merdivenlerden yukarıya çıkmışlar, kapıdan 



girmişler. Odalar varmış burada. Duvarların içine süs eşyalarını koymak için oyuklar 
yapmışlar. Duvarlarda mozaikten yapılmış süsler de varmış. Aaa, süs değilmiş onlar; 
arkasına ışık konuluyormuş, duvar lambası gibi yani. Buradan çıkarılan hazinenin 
fotoğraflarını koymuşlar odanın içine. Muhteşem görünüyorlarmış. Bulunan Amisos 
Hazinesi’nden çıkan eşyalar, cam, madeni, pişmiş toprak, mermer ve altın olmak 
üzere beş farklı kategorideymiş. Özellikle altın eserler o kadar detaylı, o kadar 
incelikle işlenmiş ki insan görünce hayran kalıyormuş. Buradan çıkarılan hazinenin 
64 parçası, Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde korunmakta ve 
sergilenmekteymiş. Ooo… Karun Hazinesi'nden sonra Türkiye'de bulunan en değerli 
hazineymiş bu. Galima, “Burası bir anıt mezar. Çook eskilerde özellikle krallar ve 
aileleri için mezar odaları yapılırmış. O odalara değerli eşyalar ve hazineler de 
konulurmuş. Sonra da o odaların üstü toprakla örtülürmüş. Eğer o tümülüs bir krala 
aitse çok toprak yığılarak yüksek bir tepe yapılırmış. Eğer kral değilse o kadar yüksek 
yapılmazmış tepeler.” demiş. Bunun üstüne “Hazine bu odadan kaybolduğuna göre, 
zamandaki yolculuğumuza bu odadan başlayabiliriz.” demiş Kemal. Hepsi çok 
mantıklı bulmuş bu söyleneni ve zaman makinesini çıkarmışlar. 2000 yıldan fazla 
olmuş bu kral yaşayalı. Takvimi hemen ayarlamışlar. Gidecekleri yer yine burası 
olduğu için haritada farklı bir yeri işaretlememişler. Kolu çevirmişler, o da ne? Yine 
aynı tepedelermiş gerçekten ama çok çok eski zamanlarda. Buralar eskiden de bir 
şehirmiş. Aşağıda da aynı deniz varmış ve sanırım bir de liman. Denizin üstünde 
korsanlarınkine benzeyen bir sürü gemi sıralıymış çünkü.   

Bir sürü insan bir evin yapımında çalışıyormuş. Aa, yok, bu tümülüsün inşaatıymış 
sanırım ve bitmek üzereymiş. Birçok insan da toprak taşıyormuş buraya. Bu 
çalıştırılan insanlar kölelermiş, bizimkiler çok üzülmüşler. “İyi ki kölelik kalkmış. Çok 
kötü bir şeymiş. Özgürlüğümüzün kıymetini bilelim.” demiş Elif. Diğerleri de onunla 
aynı fikirdeymiş. Ev yapımı bitince üstünü toprakla örtmeye başlamışlar. Örtmüşler, 
örtmüşler, kocaman iki tepe yapmışlar. Şimdi hazineyi ve diğer eşyaları taşıyorlarmış. 
Kocaman sandıklarla taşınıyormuş. “Çok dikkatli olmamız gerek biliyorsunuz. Kayıp 
65. parçaya ne olduğunu ve o parçayı kimin aldığını bulmalıyız.” demiş Tipoti. 
Bizimkiler gözlerini bir an olsun ayırmıyorlarmış hazinelerden. O kadar çokmuş ki 
taşınan eşyalar, sandıkların kapakları kapanmıyormuş bir türlü. Değerli eşyaların 
ışıltıları dört bir yana yayılıyormuş. Sandıklardan birini taşıyan iki köle su içmek için 
çeşme başında durmuşlar. O da ne? İkisi de su içmek için eğildiğinde bir karga hızla 
gelip kralın tacını alıp kaçıvermiş. Öyle hızlı yapmış ki kimse görememiş olanları. 
“Hemen takip etmeli, tacı nereye sakladığını bulmalıyız.” demiş Tipoti ve halıyı açmış 
ama halının ortasında yine bir kâğıt varmış. Şöyle yazıyormuş kağıtta: 

 



Tekerlemeyi söyleyip 

Kelimelerinin sayısını bulduğunda, 

Havalanacaktır bu halı. 

Tekerleme de şöyleymiş; 

Elalem bir ala dana aldı, ala danalandı da; biz bir ala dana alıp ala 
danalanamadık. 

Dostlarımızın gerçekten çok yardımınıza ihtiyacı var. İsterseniz malzemeleri 
kullanarak cevabı bulabilirmişsiniz. Tekerlemeyi ezberledikten sonra yazmayı da 
unutmamanız gerekiyormuş. 

Şimdi sıra geldi hazırladığınız malzemeleri kullanmaya. Hadi örtünün üzerine 
koyduğumuz malzemelerin yanına gidelim. Öncelikle size un ve suyu kullanarak 
tutkal yapmayı anlatmak istiyorum. Yarım bardak unu kâsenin içine koyuyoruz. Unun 
yarısı kadar, yani çeyrek bardak, suyu da kâseye koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Dikkat 
edin suyumuz çok olmasın lütfen. Artık tutkalımız hazır. Diğer malzemelerimiz bizi 
biraz daha bekleyebilir. Biz şimdi gözlerimizi kapatalım ve dostlarımızın gittiği Amisos 
Tepesi’ne doğru yola çıkalım. Oraya kiminle ya da kimlerle gitmek istediğimizi 
düşünelim. Deniz kenarındayız, teleferik sırası bekliyoruz. Sıra bize geldi, bindik 
teleferiğe ve yükseliyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Ooo… Denizden epeyce 
yüksekte, yemyeşil, büyük, düz bir alan burası. Teleferikler gidip geliyor. Karadeniz 
tepeden de çok güzel görünüyor. Martılar uçuşuyor kıyılarında. Martı seslerini 
duyuyor musunuz? Bu düzlüğün her yerinde ağaçlar ve kır çiçekleri var. Kuş cıvıltıları 
geliyor dört bir yandan. Karşıda, epeyce ileride, yan yana duran iki tepe var. O 
tepelere ulaşabilmek için köprüye benzeyen ahşap bir yol yapılmış. Bu ahşap yolun 
üzerinde yürüyen insanlar. Etrafımıza dikkatlice tekrar tekrar bakıyoruz. Şimdi yavaş 
bir şekilde gözlerimizi açıyoruz.  

Hadi malzemelerimize geri dönelim. Açık renk kalemimiz ile resim defterimizi ya da 
kâğıdı kullanarak bu yolculuğumuzda görüp en etkilendiğimiz şeylerin resmini 
çiziyoruz. Çizme işlemini bitirdiğimizde bu resmin renklendirmesini yumurta 
kabuklarıyla yapıyoruz. Çay kaşığını kullanarak hazırladığımız hamuru, boyamak 
istediğimiz yerin üzerine ince bir şekilde sürüyoruz ve üzerine yumurta kabuklarını 
yapıştırıyoruz. Tüm resmi renklendirdiğimizde, kuruması için zarar görmeyeceği bir 
yere kaldırıyoruz. Yumurta kabuklarını hazırlayamamış olanlar boyalarını kullanarak 
da yapabilirler. Sanırım herkesin resmi tamamlandı ya da bir sonraki buluşmamıza 
kadar siz resmi tamamlamaya; tekerlemeyi ezberleyeme ve yazmaya bakın. Yeniden 
buluşuncaya kadar kendinize çoookkk iyi bakın. Hoşçakalııınn!      


